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ACTUARIEEL GENOOTSCHAP: ‘LEVENSVERWACHTING STIJGT MINDER SNEL’ Diversen

Actuarieel Genootschap: 
‘Levensverwachting stijgt 
minder snel’

Pen sioenbrief 2018/82
Uit de recent door het Actuarieel Genootschap (AG) ge
publiceerde prognosetafel blijkt dat de levensverwach
ting minder rap omhoog gaat. Dit heeft een gunstig 
effect voor de pen sioen fond sen. Zo stijgt de dekkings
graad bij een gemiddeld fonds met 1 procentpunt.

Het Financieele Dagblad (FD) schrijft over de op 12 sep-
tember 2018 door het AG gepubliceerde prognosetafel 
AG2018. Uit deze nieuwe cijfers blijkt dat de levensver-
wachting nog steeds toeneemt maar dat de verwachte 
toename is afgevlakt in vergelijking met de Prognosetafel 
AG2016. Op basis van de laatste inzichten is de levensver-
wachting van een meisje, geboren in 2019, 92,5 jaar en 
van een in 2019 geboren jongen, 90 jaar. Hoe groot de im-
pact van de veranderde levensverwachting precies is op 
de dekkingsgraad, zal verschillen per pen sioen fonds. Zo is 
de ouderdom van de deelnemers en de man/vrouw ver-
houding van belang voor de hoogte van de verplichtin-
gen. Bij een gemiddeld fonds stijgt de dekkingsgraad met 
ongeveer een procentpunt. De nieuwe cijfers zijn niet al-
leen van belang voor de dekkingsgraden, maar ook voor 
de premie die werknemers betalen. Daar zal het effect 
nog groter zijn, aldus actuaris Wichert Hoekert van Willis 
Towers Watson die desgevraagd in het FD commentaar 
leverde op de gepubliceerde prognosetafel.
Voor de AOW-leeftijd zijn niet de cijfers van het AG maar 
die van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lei-
dend. Die zal later dit jaar komen met de levensverwach-
ting voor 65-jarigen. Op basis daarvan beslist het kabinet 
of de AOW-leeftijd verder stijgt dan de al afgesproken 67 
jaar en drie maanden in 2022. Vorig jaar besloot het kabi-
net nog dat de AOW-leeftijd in 2023 niet verder omhoog 
gaat nadat het CBS de levensverwachting verlaagde.

NB
Het is voor het eerst dat een nieuwe raming van de le-
vensverwachting zorgt voor een stijging van de dekkings-
graden, in plaats van daling van de dekkingsgraden van 
pen sioen fond sen.
(Het Financieele Dagblad 13 september 2018, p. 5)
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